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BZP.341-0001/004/2010  Swarzędz, dnia 18 . 01 . 2010r.

dotyczy zamówienia publicznego na „Pozimowe i letnie oczyszczanie ulic i dróg na 
terenie miasta i gminy Swarzędz”.

Zmiana treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający dokonuje korekty zapisu SIWZ Rozdział 1 pkt 4 w następujący sposób:
było: 
„(...)  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się  wyłącznie  Wykonawcy,  którzy spełniają 
następujące warunki:

 a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia
- koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia 
lub  licencji  na  podjęcie  działalności  gospodarczej  w  zakresie  objętym  przedmiotem  zamówienia  – 
koncesję na wywóz odpadów  komunalnych z terenu miasta i  gminy Swarzędz,  (  załączyć stosowną 
kserokopię dokumentu),

 b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów 
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

-  zrealizowali  w ciągu ostatnich 3  lat  przed dniem wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi, 
polegające na pozimowym i letnim oczyszczaniu ulic i dróg, potwierdzone referencjami - dokumentami, 
że usługi te zostały wykonane należycie. Referencje muszą potwierdzać wymagany rodzaj prac, termin i 
miejsce realizacji;
- dysponują  co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami:

• zamiatarka samojezdna - 3szt.,
• samochód ciężarowy (samowyładowczy) - 2szt.,

-  dysponują co  najmniej  5  osobami  posiadającymi  uprawnienia  do  obsługi  samochodów ciężarowych 
(załączyć kserokopię prawo jazdy dla co najmniej 5 osób);

 c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
 d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 e)Załączą  do  oferty  dokumenty  zgodnie  z  Rozdziałem  3.

Zamawiający oceni  spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów 
złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia.(...)”,

ma być (zmienia na): 
„(...)  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się  wyłącznie  Wykonawcy,  którzy spełniają 
następujące warunki:

 a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia:
- koncesję, zezwolenie lub licencję - koncesję na wywóz odpadów  komunalnych z terenu miasta i gminy 
Swarzędz, ( załączyć stosowną kserokopię dokumentu),

 b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia:
- zrealizowali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności  jest  krótszy –  w tym okresie,  co  najmniej  3  usługi,  polegające na pozimowym i  letnim 
oczyszczaniu  ulic  i  dróg,  potwierdzone  dokumentami,  że  usługi  te  zostały  wykonane  należycie. 
Dokumenty muszą potwierdzać wymagany rodzaj prac, termin i miejsce realizacji;

 c) dysponują  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia; 

- dysponują  co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami:



• zamiatarka samojezdna - 3szt.,
• samochód ciężarowy (samowyładowczy) - 2szt.,

- dysponują co najmniej 5 osobami posiadającymi uprawnienia do obsługi samochodów ciężarowych;
 d)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 e)Załączą  do  oferty  dokumenty  zgodnie  z  Rozdziałem  3.

Zamawiający  oceni  spełnianie  warunków  udziału  w  postępowaniu  na  podstawie 
dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez 
Wykonawców  a  wymaganych  przez  zamawiającego  dokumentów  i  oświadczeń  –  zgodnie  z 
Specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  –  Rozdział  3  SIWZ:  Wykaz  wymaganych 
dokumentów). (...)”,

oraz
Zamawiający dokonuje korekty zapisu SIWZ Rozdział 3 w następujący sposób:
było: 
„(...) I. Zamawiający żąda:

1. Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem – ROZDZIAŁ 4);
2. Pełnomocnictwa  dla  jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  zawartych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1);

4. Upoważnienia  do  podpisania  oferty  –  jeżeli  nie  wynika  z  załączonego   odpisu  z  właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda:

1. Koncesji,  zezwolenia  lub  licencji,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  koncesji, 
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem;

2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert;

3. Oświadczenie,  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłaceniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na 
ubezpieczenie  społeczne  lub  zdrowotne  lub  uzyskał  zgodę  na  zwolnienie,  odroczenie  lub 
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności,  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  organu 
podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2);

III.  W  celu  potwierdzenia  opisanego  przez  Zamawiającego  warunku  posiadania  przez  Wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, Zamawiający żąda:

1. Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
usług  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  dniem  wszczęcia  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i  wartością usługom stanowiącym przedmiot  zamówienia,  z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3), 
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie;

2. Wykazu  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia  narzędzi  i  urządzeń,  którymi  dysponuje  lub 
będzie dysponował wykonawca (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4);

3. Pisemnego  zobowiązania  innych  podmiotów  do  udostępnienia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2, wykonawca wskazał 
narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6)

4. Wykazu osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu  zamówienia,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu 
wykonywanych przez nie czynności  (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5);

5. Pisemnego  zobowiązania  innych  podmiotów  do  udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia,  jeżeli  w wykazie,  o którym mowa w pkt  4,  wykonawca wskazał  osoby,  którymi 
będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6)

6. Dokumentów stwierdzających,  że osoby, które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich 
uprawnień.

IV. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w 
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Zamawiający żąda:
Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  
kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U Nr. 87,poz. 605 z 2006r. i Dz.U.  



Nr.188, poz. 1155 z 2008r. oraz Dz.U. Nr 226, poz. 1817 z 2009r.)(...)”.

ma być (zmienia na): 
„(...) I.1. Zamawiający żąda:

1. Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem – ROZDZIAŁ 4);
2. Pełnomocnictwa  dla  jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Oświadczenia  o  spełnieniu  warunków  zawartych  w  art.  22  ust.  1  ustawy  prawo  zamówień 
publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1);

4. Upoważnienia  do  podpisania  oferty  –  jeżeli  nie  wynika  z  załączonego   odpisu  z  właściwego 
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

5. Ponadto zamawiający prosi o aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 
wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

II.1.  W  celu  wykazania  spełniania  przez  wykonawcę  warunków zamawiający  żąda 
następujących dokumentów:

1. Koncesji, zezwolenia lub licencji;
2. Wykazu  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych    lub    ciągłych    również 

wykonywanych,  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i 
doświadczenia  w okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem terminu  składania  ofert  albo 
wniosków  o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest  krótszy  —  w  tym  okresie,  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i 
odbiorców (zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 3), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, 
że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

3. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w 
celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi  zasobami 
(zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 4);

4. Pisemnego  zobowiązania  innych  podmiotów  do  udostępnienia  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych, jeżeli w wykazie, o którym 
mowa  w  pkt  3,  wykonawca  wskazał  narzędzia,  wyposażenia  zakładu,  urządzenia  techniczne, 
którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6)

5. Wykazu  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu    zamówienia,   w   szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami   na   temat   ich 
kwalifikacji    zawodowych,    doświadczenia    i  wykształcenia    niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o 
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 5);

6. Pisemnego  zobowiązania  innych  podmiotów  do  udostępnienia  osób  zdolnych  do  wykonania 
zamówienia,  jeżeli  w wykazie,  o którym mowa w pkt  5,  wykonawca wskazał  osoby,  którymi 
będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 6)

7. Oświadczenia,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 
wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień 
(zgodnie z  ZAŁĄCZNIKIEM NR 2) ;

Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  
kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §4 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 226, poz. 1817 z 2009r.)
Zamawiający informuje, że w związku z dokonana korektą zmienia się treść Załącznika nr 2 wykazany w 
SIWZ w Rozdziale nr 3. (...)”.
Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści Specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia i 
zgodnie  z  art.  38  ust.  6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  przedłuża  termin  składania  ofert 
przetargowych do dnia 28 . 01 . 2010r, do godz. 10:00 (pokój 202). Otwarcie ofert nastąpi dnia 28 . 01 . 
2010r., o godz. 10:30 w pokoju 410.

Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do wprowadzenia stosownych zmian

w składanych ofert przetargowych.

Załącznik nr 1 – zmiana treść Załącznika nr 2 .



....................................................
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Firma:.............................................oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.
   

Miejsce i data: ........................................ 2010 r.

....................................................
(podpis i pieczęć firmowa lub

upoważnionego przedstawiciela Oświadczającego)

Z a ł ą c z n i k  n r  2


	OŚWIADCZENIE

